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C. Ansvarsförsäkring för kennelverksamhet
01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet
Försäkringen gäller för kennelverksamhet/hunduppfödningsverksamhet som bedrivs av verksamhet
som har godkänt kennelnamn som är registrerat hos Svenska Kennelklubben och gäller för
försäkringstagaren och dennes arbetstagare för skada orsakad i tjänsten.

02. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som avser skada som inträffar under den tid försäkringen är
ikraft.

03. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar i Norden.

04. Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet anger det belopp till vilket skadestånd, utrednings-, förhandlings-, räddnings-,
ränte-, rättegångs- och skiljemannakostnader sammanlagt är försäkrade.

05. Vad försäkringen gäller för
05.1 Sak- och personskada
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt förmögenhetsskada till
följd av sådan ersättningsbar skada enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.
Anmärkning
Försäkringen gäller inte för ren förmögenhetsskada*.
05.2 Ansvar enligt personuppgiftslagen
Försäkringen omfattar den skadeståndsskyldighet för ekonomisk och ideell skada som den försäkrade
kan bli skyldig att betala enligt 48 § personuppgiftslagen (1998:204).

06. Åtagande
Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen och som överstiger självrisken* åtar sig
bolaget gentemot den försäkrade att
• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
• förhandla med den som kräver skadestånd
• föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och betala de rättegångs- eller
skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte kan få ut
av motpart eller annan samt
• betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att betala.

07. Försäkringen gäller inte
• När någon som omfattas av samma försäkring som försäkrad eller när någon som stadigvarande bor
på samma fastighet där verksamheten bedrivs kräver skadestånd.
• För skada på produkt, t ex hund, som den försäkrade levererat.
• Till den del du tagit på dig ansvar utöver gällande skadeståndsrätt.
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• För skada på egendom som du har hyrt, lånat, leasat, bearbetat, reparerat, förvarat, transporterat eller
på annat sätt omhändertaget. Försäkringen gäller dock för skada på omhändertagen hund med det
begränsade försäkringsbeloppet enligt 08.2 punkten 3.
• För skada som du kan göras ansvarig för som ägare, brukare eller förare av
– motordrivet fordon då skadan uppkommit i följd av trafik med fordonet eller
– vatten eller luftfarkost.
• För skada som du orsakat uppsåtligen eller som uppstått i samband med att du utfört uppsåtlig
brottslig gärning.
• För viten, böter eller annan liknande ersättning.
• För arbetsskada eller annan skada som drabbar försäkrads arbetstagare.
• Till den del ersättning kan lämnas genom annan försäkring. Försäkringen gäller dock om regressrätt
föreligger mot den försäkrade.
• För skada som beror på funktionsbrist, för låg verkningsgrad eller bristande prestationsförmåga hos
levererad produkt i den mån försäkrads ansvar endast kan grundas på att försäkrad lämnat uttrycklig
eller underförstådd utfästelse eller garanti.
• För skada som orsakats genom rådgivande verksamhet (konsultuppdrag*).
• För skada som består i eller är en följd av miljöskada*. Detta undantag tillämpas inte vid skada
genom levererad produkt. Härmed avses skada orsakad av defekt som funnits hos produkten när den
sattes i omlopp av den försäkrade eller därefter tillförts produkten genom åtgärder som den försäkrade
eller för hans räkning annan person vidtagit.
Undantaget tillämpas inte heller vid skada som beror på
• att fel - dock ej fel i planering eller konstruktion eller val av arbetsmetod - tillfälligt har begåtts
vid användning, service eller underhåll av byggnad, anläggning eller anordning
• att fel plötsligt och oförutsett har uppkommit på byggnad, anläggning eller anordning.
I dessa fall gäller försäkringen även för ren förmögenhetsskada*.
Anmärkning
Särskild självrisk* gäller enligt C 09.1 vid ren förmögenhetsskada.
Försäkringen gäller inte för sakskada eller ren förmögenhetsskada som den försäkrade kan bli ansvarig
för enligt miljöbalken i egenskap av byggherre eller entreprenör.
• För skada, förmån eller annan ersättning om försäkrad kan komma att exponeras för någon sanktion,
förbud eller inskränkning under en resolution från FN eller handels- eller ekonomiska sektioner, lagar
eller föreskrifter från EU, Storbritannien, Nordirland eller USA.
• Skada vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess t ex kärnklyvning,
kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall.
• För förlust, skada, kostnad eller utgift som kan antas vara direkt eller indirekt, helt eller till någon
bidragande del orsakad av terroristhandling*, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror,
upplopp eller åtgärd som vidtagits i syfte att förhindra eller reagera på terrorismhandling,
krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp. Detta gäller inte om den
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försäkrade kan visa att förlusten, skadan, kostnaden eller utgiften saknar samband med
terrorismhandling, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, upplopp eller sådan
åtgärd.

08. Högsta ersättningsbelopp
08.1 Vid varje skadetillfälle betalar vi högst 5 000 000 kronor och maximalt 5 000 000 kronor per
försäkringsår. Detta gäller även om
• flera av dem som försäkringen gäller för är skadeståndsskyldiga
• flera skador har uppkommit av samma orsak och vid samma tillfälle.
08.2 Högsta försäkringsbelopp vid:
• Nyckelförlust är 2 basbelopp.
• Skada enligt 05.2 (personuppgiftlagen) är 10 basbelopp.
• Skada på omhändertagen hund 50 000 kronor per skada och försäkringsår.
• Miljöskada, ren förmögenhetsskada är 12 basbelopp per skada och försäkringsår.

09. Självrisk*
Försäkringen gäller med självrisken 0,1 basbelopp per skada.
09.1 Särskild självrisk
• Försäkringen gäller med självrisken 0,2 basbelopp per skada på egendom som den försäkrade, eller
för hans räkning annan person, åtagit sig att omhänderta.
• Försäkringen gäller med självrisken 10 % av skadebeloppet, dock lägst 0,2 basbelopp per skada vid
byte eller ändring av låt till följd av nyckelförlust.
• Försäkringen gäller med självrisken 10 % av skadebeloppet, dock lägst 1 basbelopp per skada vid ren
förmögenhetsskada vid miljöskada.
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E. Rättsskyddsförsäkring för kennelverksamhet
01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet
Försäkringen gäller för kennelverksamhet/hunduppfödningsverksamhet som bedrivs av verksamhet
som har godkänt kennelnamn som är registrerat hos Svenska Kennelklubben och gäller för
försäkringstagaren och dennes arbetstagare.

02. Försäkringen gäller
För att försäkringen ska gälla krävs att
• tvisten omfattas av försäkringen, se avsnittet 08. Tvist
• du företräds av ett ombud i tvisten, se avsnittet R. När skada inträffat 02.2. Ombud.

03. Var försäkringen gäller
Du kan få rättsskydd om de händelser eller omständigheter som ligger till grund för tvisten inträffat
i Norden.

05. När du ska ha haft försäkring
• Rättsskydd kan beviljas om försäkringen gäller när tvisten uppkommer och har gällt under en
sammanhängande tid av två år. Försäkringen behöver inte hela tiden ha funnits hos oss, om du tidigare
har haft samma slags försäkring i annat bolag så får du tillgodoräkna dig den tiden.
• Rättsskydd kan beviljas för tvist som uppkommer innan försäkringen varit gällande i två år om de
händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket inträffat sedan försäkringen trädde i
kraft.
• Om din försäkring upphört på grund av att försäkringsbehovet upphört kan du ändå beviljas
rättsskydd under förutsättning att försäkringen varit i kraft när de händelser eller omständigheter som
ligger till grund för anspråket inträffade och det därefter inte gått längre tid än tio år.

08. Tvist
08.1 Försäkringen gäller
Försäkringen gäller för tvist som kan prövas som tvistemål av tingsrätt, hovrätt eller Högsta
domstolen.
Med tvist avses att anspråk helt eller delvis avvisas. Med tvist avses inte brottmål och inte heller mål
eller ärenden som handläggs enligt lag om domstolsärenden.
Begränsningar
• Är tvisten sådan att den först ska prövas av annan instans än ovan (till exempel skiftesman,
kronofogdemyndighet, arrende- eller hyresnämnd) betalas endast kostnader som har uppkommit efter
sådan prövning.

09. Försäkringen gäller inte
Försäkringen gäller inte för tvist:
• Som vid rättslig prövning ska handläggas enligt 1 kap 3d § första stycket i rättegångsbalken, så kallat
småmål, det vill säga tvister där värdet av vad som yrkas understiger ett halvt prisbasbelopp. Detta
undantag tillämpas inte vid tvist på grund av försäkringsavtalet.
• Som ska handläggas enligt lagen om grupprättegång.
• Med någon som försäkrad är eller har varit gift med, ingått registrerat partnerskap med eller varit
sammanboende med enligt sambolagen.
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• Som gäller pantsättning, borgensåtagande eller liknande åtagande av försäkrad till förmån för någon i
dennes förvärvsverksamhet.
• Som gäller ekonomiska åtgärder som är av ovanlig art eller omfattning.
• Som gäller fordran eller anspråk som överlåtits på försäkrad om det inte är uppenbart att överlåtelsen
skett innan tvisten uppkom.
• Som gäller skadestånd eller annat anspråk mot försäkrad på grund av gärning som leder till att du
misstänks eller åtalas för brott som kräver uppsåt för straffbarhet.
• Om försäkrad inte har befogat intresse av att få din sak behandlad.
• Som gäller försäkrad som ägare eller delägare till fastighet eller byggnad eller innehavare av
tomträtt.
• Enligt plan- och bygglagen.
• Som gäller försäkrad som ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, husvagn eller annat
släpfordon, vatten eller luftfarkost.
• Gällande skattemål.
• Som omfattas av ansvarsförsäkring eller skulle kunnat ha omfattas av ansvarsförsäkring om sådan
försäkring funnits.

11. Kostnader
11.1 Försäkringen gäller
Du kan få ersättning för följande kostnader om de är nödvändiga och skäliga och du inte kan få dem
betalda av motparten:
• Ombuds arvode och omkostnader. Arvode lämnas för skälig tidsåtgång.
• Kostnader för utredning före rättegång, förutsatt att utredningen beställts av ditt ombud.
• Kostnader för bevisning i rättegång och skiljemannaförfarande.
• Kostnader för medling enligt 42 kap 17 § i rättegångsbalken.
• Expeditionskostnader i domstol.
• Rättegångskostnader som du har ålagts att betala till motpart eller staten efter prövning av tvisten.
• Rättegångskostnader som du vid förlikning under rättegång åtagit dig att betala till motpart under
förutsättning att det är uppenbart att domstolen skulle ha ålagt dig att betala rättegångskostnader med
högre belopp om tvisten hade prövats.
Begränsningar
• Om domstol har prövat ombudsarvodet i ärendet betalar vi högst utdömt arvode.
• Ersättning lämnas inte om du i eller utom rättegång avstår från dina möjligheter att få ersättning av
motparten.
• Ersättning lämnas inte om skadestånd till dig får anses innefatta även kompensation för dina
ombudskostnader.
11.2 Försäkringen gäller inte
Försäkringen gäller inte för kostnader
• för eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle eller andra omkostnader för försäkrad
• för verkställighet av dom, beslut eller avtal
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• för merkostnader som uppstår om du anlitar flera ombud eller byter ombud
• för ersättning till skiljemän
• i sådan tvist där prövningen av tvisten kan vänta till dess annat liknande mål har avgjorts (så kallat
pilotmål).

12. Självrisk, högsta ersättningsbelopp och betalningsregler
12.1 Självrisk*
Självrisken är 0,1 basbelopp och 20 procent av kostnaderna som överstiger 0,1 basbelopp.

12.2 Högsta ersättningsbelopp
Vi betalar vid varje tvist högst 225 000 kronor och högt 550 000 kr per försäkringsår. Endast en tvist
anses föreligga om
• du och annan försäkrad står på samma sida
• flera tvister avser samma angelägenhet
• yrkandena stödjer sig på väsentligen samma händelser eller omständigheter
• flera tvister, med en eller flera motparter, uppstår som direkt eller indirekt följd av
fastighetsöverlåtelse.
Således kan en tvist anses föreligga även om yrkandena inte stödjer sig på samma rättsliga grund.
12.3 Betalningsregel
Ersättning betalas till ditt eget ombud för dina egna ersättningsbara kostnader när ärendet
slutredovisats till den del ersättningen inte har betalats till motparten efter verkställighet av dom eller
liknande. Om du blir eller kan bli ersättningsskyldig till flera, har vi rätt att fördela återstående
försäkringsersättning.
12.4 Ersättning à conto
Ersättning à conto förutsätter särskild prövning. Vi åtar oss utbetalning högst en gång var sjätte
månad.
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Q. Säkerhetsföreskrifter
0.1 Ansvarsförsäkring
01.1 Den försäkrade ska iaktta
• de föreskrifter som anges i försäkringsbrevet
• att dokumentation i form av konstruktionsritningar, tillverkningsplaner, recept, instruktioner,
bruksanvisningar, avtal, garantier och liknande handlingar i rimlig omfattning förvaras och på bolagets
begäran uppvisas när det kan vara av betydelse för att kunna fastställa
- leveranstidpunkt, eller
- om skadeståndsskyldighet föreligger, eller
- om produkt varit defekt vid leverans.
01.20 Påföljd vid åsidosättande av föreskrift
Har den försäkrade inte iakttagit sina skyldigheter enligt föreskrifterna ovan i 01.1 och har detta varit
till väsentligt men i utredning av skadeståndsfrågan, görs ett avdrag med 20 % av annars utgående
ersättning, dock med lägst 25 % av prisbasbeloppet* och högst 10 prisbasbelopp.
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R. När skada inträffat
0.1 Ansvarsförsäkring
01.1 Anmälan om skada
Skada som kan grunda ersättningskrav mot försäkrad ska anmälas till bolaget så snart som möjligt.
Vid nyckelförlust ska polisanmälan ske och kopia på anmälan ska på begäran insändas till bolaget.
01.1.1 Påföljd vid åsidosättande av Anmälan om skada
Om den ersättningsberättigade har försummat att följa bestämmelsen om att anmäla skada enligt 01.1
och detta har medfört skada för bolaget, kan den ersättning som annars skull ha betalats, sättas ned
efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Om bolaget har betalat ut ersättning till
skadelidande har bolaget rätt att från den försäkrade återkräva en skälig del av vad bolaget har utbetalt
till den skadelidande.
Observera att anspråk på försäkringsersättning måste framställas inom ett år enligt 01.2.
01.2 Anspråk på försäkringsersättning eller försäkringsskydd
Anspråk mot försäkringen med anledning av skadeståndskrav mot försäkrad måste anmälas till bolaget
senast inom ett år från tidpunkten när försäkrad fick kännedom om skadeståndskravet.
Framställs anspråket senare är bolaget fritt från ansvar och ersättningsskyldighet.
01.3 Uppgörelse i godo
Om bolaget så begär är den försäkrade skyldig att medverka till uppgörelse i godo med den
skadelidande. Den försäkrade har dock inte rätt att utan bolagets tillåtelse medge skadeståndsskyldighet, godkänna ersättningskrav eller utbetala ersättning. Den försäkrade är även skyldig att
förhindra att den försäkrade ådöms skadeståndsskyldighet genom tredskodom.
Iakttar den försäkrade inte av bolaget lämnade föreskrifter är bolaget fritt från ansvarighet om inte
kravet uppenbart var lagligen grundat.
Har bolaget förklarat sig villigt att göra upp i godo med den som kräver skadestånd är bolaget fritt från
skyldighet att ersätta därefter uppkommen kostnad och att företa ytterligare utredning.
01.4 Räddningsplikt
Den försäkrade ska efter förmåga
• avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående
• begränsa skada som redan inträffat
• snarast möjligt omhänderta och skydda skadad egendom.
01.5 Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt
Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte uppfyller sin räddningsplikt och om det
kan antas att detta varit till men för bolaget är bolaget berättigat till skäligt avdrag på ersättningsbelopp
som annars bort utgå.
01.6 Bedrägliga uppgifter
Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning
kan ersättningen bortfalla eller begränsas.
01.7 Polisutredning och rättegång
Har den försäkrade i sak som kan beröra försäkringen kallats till förhör inför polis- eller annan
myndighet, eller har han i sådan sak instämts till domstol, ska han omedelbart underrätta bolaget
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härom. Bolaget äger rätt att efter samråd med den försäkrade utse rättegångsombud samt lämna denne
för rättegången erforderliga anvisningar och instruktioner.
01.8 Utredning
Den försäkrade är skyldig att utan ersättning verkställa de utredningar, analyser och undersökningar,
som är av betydelse för att bedöma skadefallet och den försäkrades ansvarighet, vilka kan genomföras
inom den försäkrades verksamhet. I händelse av rättegång ska den försäkrade tillse att i erforderlig
utsträckning vittnes- och sakkunnigbevisning kan föras med hjälp av arbetstagare hos honom.
01.9 Om vi inte kommer överens
Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva
ärendet. Kontakta i första hand den handläggare som haft ansvar för ditt ärende och begär att denne
omprövar ärendet. Om du inte är nöjd efter omprövningen kan du begära att vår skadechef överprövar
ärendet. Denna begäran ska framställas till handläggaren.
Du kan även vända dig till allmän domstol för att få ditt ärende prövat. Dina ombudskostnader kan
oftast ersättas genom rättsskyddet. Du betalar då enbart självrisken.
02.4.1 Rådgivning för konsument
Du som är konsument kan genom Konsumenternas försäkringsbyrå få allmänna upplysningar i frågor
som rör försäkring.
Konsumenternas försäkringsbyrå
Tel: 08-22 58 00
www.konsumenternas.se
Du kan också vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för information och råd om
försäkringar.
Till Allmänna reklamationsnämnden kan du som konsument vända dig med tvistefrågor som inte är av
medicinsk karaktär.
Allmänna reklamationsnämnden
Tel: 08-508 860 00
www.arn.se

02. Rättsskyddsförsäkring
02.1 Anmälan om tvist
Tvist ska anmälas till bolaget så snart som möjligt.
02.1.1 Anspråk på försäkringsersättning - Ersättningskrav
Anspråk på försäkringsersättning ska framställas till bolaget så snart som möjligt och senast ett år från
det att ombud anlitades. Framställs anspråket senare är bolaget fritt från ansvar och
ersättningsskyldighet.
02.2 Ombud
02.2.1 Krav på ombud
För att försäkringen ska gälla måste du företrädas av ett ombud i tvisten. Ombudet ska vara lämpligt
med hänsyn till de krav som svensk lag ställer på ett ombud och vara
1. advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå eller
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2. annan person som uppfyller kravet på lämplighet.
Ombud, försäkrad och vi har rätt att, för sådant ombud som anges i punkt 2, begära rådgivande
yttrande av lämpligheten enligt Svensk Försäkrings Prövningsförfarande beträffande Ombuds
Lämplighet.
02.2.2 Prövning av arvode
Ombud enligt punkt 1 och vi har rätt att begära prövning i Ombudskostnadsnämnden rörande
skäligheten av arvode och övriga kostnader. Ombudet och vi förbinder oss att godta utfallet av sådan
prövning.
Ombud enligt punkt 2 har rätt att begära prövning i Nämnden för Rättskyddsfrågor rörande
skäligheten av ombudets arvode och övriga kostnader. Ombudet och vi förbinder oss att godta utfallet
av sådan prövning.
02.2.3 Tvist utomlands
I tvist eller mål som handläggs utomlands måste ombudet även uppfylla motsvarande krav som det
landets lag ställer på ombud.
02.3 Bedrägliga uppgifter
Om försäkrad svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för bedömning av
försäkringsersättningen kan denna begränsas eller helt bortfalla.
02.4 Om vi inte är överens
Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva
ärendet. Kontakta i första hand den handläggare som haft ansvar för ditt ärende och begär att denne
omprövar ärendet. Om du inte är nöjd efter omprövningen kan du begära att vår skadechef överprövar
ärendet. Denna begäran ska framställas till handläggaren.
Du har rätt att vid tvist om tolkning av försäkringsvillkor för rättskyddsförsäkring begära prövning hos
Nämnden för rättskyddsfrågor. Ansökan om prövning i nämnden måste göras senast sex månader från
det att vi lämnat slutligt besked i ärendet. När det gäller rättsskyddsfrågor kan du i vissa fall även få
ditt ärende prövat i Ombudskostnadsnämnden.
Ombudskostnadsnämnden och Nämnden för rättsskyddsfrågor
Tel: 08-522 787 20
www.forsakringsnamnder.se
Prövningen i Nämnden för rättsskyddsfrågor är kostnadsfri för dig medan en avgift tas ut för prövning
i Ombudskostnadsnämnden.
Du kan även vända dig till allmän domstol för att få ditt ärende prövat. Dina ombudskostnader kan
oftast ersättas genom rättsskyddet. Du betalar då enbart självrisken.
02.4.1 Rådgivning för konsument
Du som är konsument kan genom Konsumenternas försäkringsbyrå få allmänna upplysningar i frågor
som rör försäkring.
Konsumenternas försäkringsbyrå
Tel: 08-22 58 00
www.konsumenternas.se
Du kan också vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för information och råd om
försäkringar.
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Till Allmänna reklamationsnämnden kan du som konsument vända dig med tvistefrågor som inte är av
medicinsk karaktär.
Allmänna reklamationsnämnden
Tel: 08-508 860 00
www.arn.se
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Y. Allmänna avtalsbestämmelser för ansvarsförsäkring och
rättsskyddsförsäkring
01. Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen
Försäkringstiden räknas från kl 00.00 begynnelsedagen och är 1 år om inte annat anges i
försäkringsbrevet. Tecknas försäkring på begynnelsedagen räknas försäkringstiden dock först från den
tidpunkt då försäkringsavtalet ingås.
Vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen genom att försäkringstagaren betalar den premie som
bolaget genom utsänd avi underrättar honom om. Om högre premie eller ändrade villkor ska gälla för
den nya försäkringen ska bolaget meddela detta senast då premieavin sänds ut.
Har bolaget anledning att inte förnya försäkringen ska försäkringstagaren underrättas om detta senast 1
månad före försäkringstidens slut. Skickas meddelandet senare förlängs försäkringen med lika många
dagar som meddelandet är försenat.

02. Rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden
02.1 Bolaget har rätt att vid dröjsmål med premiebetalningen säga upp försäkringen att
upphöra
• 3 dagar efter uppsägningen vid första premieperioden (nyteckning)
• 7 dagar efter uppsägningen vid senare premieperiod.
02.2 Bolaget har rätt att säga upp försäkringen före försäkringstidens utgång
• om försäkringstagaren eller den försäkrade har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser mot bolaget
• om ett i försäkringsavtalet angivet förhållande av väsentlig betydelse för risken har ändrats på ett sätt
som bolaget inte kan antas ha tagit i beräkning.
02.3 Om försäkrad inte tillåter att bolaget besiktigar försäkrad egendom har bolaget rätt att säga upp
försäkringen att upphöra 14 dagar efter uppsägningen.
02.5 Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen om försäkringsbehovet helt eller till
väsentlig del faller bort, t ex genom att egendom avyttras.
02.10 Förändring av avtal vid terroristattack
Bolagets återförsäkring kan med anledning av skada orsakad av terrorism komma att förändras.
Bolaget äger därför rätt att helt exkludera eller förändra sitt åtagande enligt detta avtal med anledning
av skada orsakad av terrorism 14 dagar efter det att meddelande härom avsänts till försäkringstagaren.

0.3 Premiebetalning och uppgifter för förnyad försäkring
03.1 Första premie
Premien ska betalas i förskott. Bolagets ansvarighet inträder vid försäkringstidens början, även om
premien ännu inte har betalats. Detta gäller endast under förutsättning att premien betalas inom 14
dagar efter det att bolaget skickat ut premieavin.
Betalas inte premien inom 14 dagar efter utsändningen av avi föreligger dröjsmål med
premiebetalning. Betalas premien senare men innan försäkringen sagts upp inträder bolagets
ansvarighet först dagen efter betalningen.
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03.2 Förnyad försäkring
03.2.1 Uppgifter för förnyad försäkring
För beräkning av premie för nytt försäkringsår ska försäkringstagaren på anfordran utan dröjsmål
lämna uppgift om
• årslönekostnaden*
• årsomsättningen*.
03.2.2 Förnyelsepremie
Premien för förnyad försäkring ska betalas senast på dess begynnelsedag. Premien behöver dock inte
betalas tidigare än 1 månad efter det att bolaget skickat ut premieavin.
Försäkringen förnyas under förutsättning att premien betalas inom här föreskriven tid.
Försäkringen förnyas även om premien betalas senare än inom föreskriven tid, dock endast under
förutsättning att betalning sker innan försäkringen sagts upp. Bolagets ansvarighet inträder i detta fall
först dagen efter betalningen.
03.3 Tilläggspremie under försäkringstiden
Om tilläggspremien i sin helhet är föranledd av att försäkringen utökats, gäller för tilläggspremien vad
som sagts om första premien (se Y.03.1).
Om tilläggspremien i övriga fall inte betalas inom 14 dagar efter det att bolaget skickat ut premieavin,
begränsas bolagets ansvarighet till vad som svarar mot erlagd premie.
03.4 Särskilda regler vid kontobetalning
Utöver vad som anges i Y.03.1 - Y.03.3 gäller bestämmelserna i kontoavtalet (autogiroavtalet).
Om kontot upphör att gälla av annan anledning än utebliven betalning aviseras premie för återstående
del av försäkringstiden. Premie ska betalas enligt reglerna i Y.03.1 - Y.03.3.
Om kontot upphör att gälla på grund av bristande betalning har bolaget rätt att säga upp försäkringen
enligt Y.02.1.
03.5 Särskilda regler vid annan delårsbetalning än konto
Premie för senare premieperiod (månads-, kvartals- eller halvårsbetalning) ska betalas senast på
periodens första dag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än en månad efter det att bolaget
skickat ut premieavin.
Betalas inte premien i rätt tid föreligger dröjsmål med premiebetalningen och bolagets ansvarighet
upphör, d v s bolaget ansvarar inte längre för försäkringsfall. Betalas premien senare men innan
försäkringen sagts upp, återinträder bolagets ansvarighet först dagen efter betalningen.
04. Rätt till premieåterbetalning när försäkringen upphör i förtid
Om försäkringen efter försäkringstagarens uppsägning upphör att gälla ska bolaget återbetala det
belopp som svarar mot den reduktion av premien som skulle ha gjorts om försäkringen från början
hade bestämts att gälla för den kortare tiden.
Om försäkringen efter bolagets uppsägning upphör att gälla återbetalar bolaget oförbrukad del av
premien.
Om försäkrad egendom skadats är den premie som belöper på ett försäkringsbelopp motsvarande
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skadeersättningen förbrukad.

05. Upplysningsplikt och riskökning
05.1 Felaktiga eller ofullständiga uppgifter
Premie och försäkringsvillkor grundar sig på de uppgifter som lämnades då försäkringen tecknades
eller förnyades. Den som vill teckna, utvidga eller förnya en försäkring ska lämna upplysningar som
kan ha betydelse för frågan om försäkring ska meddelas. Försäkringstagaren ska ge riktiga och
fullständiga upplysningar och även utan förfrågan från bolaget ska försäkringstagaren lämna uppgifter
som är av uppenbar betydelse för riskbedömningen. Om bolaget begär upplysningar enligt meningen
ovan under försäkringstiden ska försäkringstagaren lämna sådana. Om en försäkringstagare inser att
bolaget tidigare har fått oriktiga uppgifter eller ofullständiga uppgifter ska försäkringstagaren utan
oskäligt dröjsmål rätta uppgifterna.
Har försäkringstagaren lämnat uppgifter, som han insett eller bort inse vara felaktiga eller
ofullständiga, och har detta medfört för låg premie eller alltför förmånliga villkor, begränsas bolagets
ansvarighet till vad som svarar mot erlagd premie och de villkor som egentligen skulle ha gällt. Om
bolaget med kännedom om de rätta förhållandena skulle ha vägrat försäkring, lämnas ingen ersättning
om skada inträffar.
05.2 Ändrade förhållanden
Ändras de förhållanden som ligger till grund för försäkringen och medför ändringen ökad risk för
skada ska försäkringstagaren meddela detta till bolaget. Skulle ändringen ha medfört högre premie
eller ändrade villkor och har försäkringstagaren utan skälig anledning underlåtit att meddela bolaget
ändringen begränsas ansvarigheten på samma sätt som anges i Y.05.1.

06. Återkrav
I den mån bolaget har betalat ersättning övertar bolaget den försäkrades rätt att kräva ersättning av den
som är ansvarig för skadan eller motparten.

10. Personuppgiftslagen - dina personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar till något bolag inom länsförsäkringsgruppen behandlas i enlighet
med personuppgiftslagens bestämmelser.
Uppgifterna inhämtas normalt direkt från dig själv eller annat bolag inom länsförsäkringsgruppen men
i vissa situationer kan uppgifter inhämtas från arbetsgivare eller annan. Telefonsamtal som sker med
dig kan komma att spelas in för dokumentation av lämnade uppgifter. Det åligger försäkringstagare att
informera sina arbetstagare om den behandling av personuppgifter som Länsförsäkringar utför enligt
denna punkt i försäkringsvillkoren.
Länsförsäkringar behandlar vissa personuppgifter om dig, samt om till exempel försäkringstagare,
försäkrade, medförsäkrade, inbetalare, förmånstagare och panthavare, såsom exempelvis namn- och
adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke och medborgarskap, vissa
ekonomiska förhållanden och hälsotillstånd. Uppgifterna kan uppdateras genom externa register, till
exempel SPAR.
Uppgifterna behandlas för att ge en helhetsbild av ditt/ert engagemang inom länsförsäkringsgruppen
samt för att Länsförsäkringar ska kunna teckna och fullgöra avtal och rättsliga skyldigheter, fullgöra
åtgärder som begärts innan eller efter avtal tecknats samt framställa rättsliga anspråk, ge en god
service, marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser samt i övrigt kunna uppfylla de krav
som ställs på verksamheten.
Uppgifterna är avsedda att i första hand användas inom länsförsäkringsgruppen men kan lämnas ut till
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andra företag, föreningar, organisationer som länsförsäkringsgruppen samarbetar med, inom och utom
EU- och EES-området exempelvis återförsäkringsgivare, samt myndigheter i de fall skyldighet
föreligger enligt lag. Personuppgifter kan komma att behandlas under viss tid även om försäkring inte
beviljas och sedan försäkring avslutats.
Personuppgiftsansvarig är det bolag som står som försäkringsgivare på ditt/ert försäkringsbesked. Du
som är fysisk person har rätt att, en gång om året, kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi
behandlar som rör dig, efter en skriftlig egenhändigt undertecknad ansökan. Eventuella felaktiga
personuppgifter kan du självklart be att få rättade. Du kan också skriftligen anmäla att dina
personuppgifter inte får behandlas för direkt marknadsföring. Din ansökan eller anmälan skickas till
ditt försäkringsbolag.

11. Gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) med mera
Bolaget äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR)
registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring. Registret används endast i samband med
skadereglering. Personuppgiftsansvarig för det gemensamma skadeanmälningsregistret är GSR AB.
Dessutom kan bolaget komma att lämna uppgifter till Larmtjänst AB för utredning av oklara uppgifter
och eftersökning av stulen egendom.

12. Dubbelförsäkring
Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom annan försäkring och finns i denna
förbehåll vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll för båda försäkringarna. Ansvarigheten
fördelas då mellan försäkringarna på sätt som anges i försäkringsavtalslagen.

13. Force majeure
Bolaget är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller
iståndsättande av skadad egendom fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig,
revolution eller uppror eller på grund av arbetsmarknadskonflikt, konfiskation eller nationalisering,
rekvisition, destruktion av eller skada på egendom genom order från regering eller myndighet.

14. Preskription*
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan mot
försäkringsbolaget inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet
berättigar till sådant försäkringsskydd inträdde. Annars går rätten till ersättning förlorad.
Anmärkning
Med det förhållande som berättigar till försäkringsskydd menas:
• Vid ansvarsförsäkring - tidpunkten då försäkrad fick kännedom om skadeståndskrav mot honom.
• Vid rättsskyddsförsäkring – tidpunkten då ombud anlitades.
Om anspråk har framställts till bolaget inom ett år är fristen att väcka talan alltid minst 6 månader från
det att bolaget har förklarat att det tagit slutlig ställning till anspråket eller, om bolaget skriftligen
förelagt en försäkrad att väcka talan är denna frist minst ett år från det att den försäkrade fick del av
föreläggandet.
Anmärkning
Anspråk på försäkringsersättning måste framställas inom ett år enligt R 01.2 och R 02.1.1.

15. Lagar
För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen.
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Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta försäkringsavtal eller frågor med anknytning
till avtalsförhållandet ska avgöras enligt svensk lag i svensk domstol.
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Z. Definitioner
Konsultuppdrag
Med konsultuppdrag avses uppdrag rörande:
• rådgivning
• beräkning, ritning, beskrivning eller liknande
• projektledning
• provning, kontroll och besiktning
under förutsättning att ersättning utgått för uppdraget eller att resultatet av uppdraget redovisats i
särskild handling.
Med konsultuppdrag avses inte uppdrag som har samband med levererad produkt.
Miljöskada
Med miljöskada avses skada enligt 32 kap Miljöbalken genom
• förorening av vattenområden,
• förorening av grundvatten,
• ändring av grundvattennivån,
• luftförorening,
• markförorening,
• buller,
• skakning,
• sprängning,
• grävning eller
• annan liknande störning.
Preskription
Preskription innebär att möjligheten till ersättning från försäkringen går förlorad om krav inte
framställs inom rätt tid
Prisbasbelopp (basbelopp)
Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt Socialförsäkringsbalken.
Ren förmögenhetsskada
Med ren förmögenhetsskada menas ekonomisk skada som uppstår utan samband med person- eller
sakskada.
Självrisk
Härmed avses det skadebelopp som försäkringstagaren enligt försäkringsvillkoren själv får svara för.
Terroristhandling
Med terroristhandling avses en handling som inbegriper men inte är begränsad till användning av
tvång eller våld och/eller hot om tvång eller våld av en person eller grupp(er) av personer, som
antingen handlar ensam eller för en organisations eller statsmakts räkning eller i förbindelse med en
organisation eller statsmakt, vilken begås för eller av politiska, religiösa, ideologiska eller etniska
syften eller skäl, inklusive avsikten att påverka en statsmakt och/eller att injaga fruktan i allmänheten
eller någon del av allmänheten.
Årslönekostnad
Med årslönekostnad avses för
• aktiebolag och ekonomisk förening - bruttolöner samt avgiftspliktiga förmåner (bil, kost, bostad m
m) minskat med kostnadsavdrag för samtliga arbetstagare, d v s summan (årslönesumman) för senaste
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kalenderår av de månatliga redovisningarna i Skatteverkets blankett för Skattedeklaration under
rubriken "Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt att deklarera för - Bruttolön, förmåner och
kostnadsavdrag".
• annat företag och enskild näringsidkare - lönekostnaden enligt ovan samt det belopp (lön, arvode
etc) som varje i företaget sysselsatt ägare (delägare) för samma tid, som avses enligt ovan, tar ut ur
rörelsen.
Årsomsättning
Med årsomsättning förstås försäljningssumman exklusive mervärdeskatt enligt årsredovisningen för
senaste räkenskapsåret.
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